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حددث  اداعيف أ سااداحل اات دات ايادومييف اساصدا  ا  «فصل الدعوي عن السيايس»بات موضوع 

ادا ايها ااملهتّمني هبا عموما، فمنذ سعلن الزعيم التا خيي ات يف النهضيف التواسييف  اشد الغندو  عدن 

ختيدا  اعتزام حت ته التحّول ازب ايايّس، ابالتايل التطبيق العميّل للفصل بدني الددعوّي االسديايس اا

ام سختى أ املجتمع، توالت التعليقات االتحليوت، ا ان الفتا ترصثح ألجس السيايّس اتتك الدعوّي 

القيادي ايخواين مجال حشمت سن ايخوان أ مرص ثد اون خيدا ا مدن  دذا القبيدل، امدن املتوّندع سن 

ااددتعادا  –  عددادا النقاشددات أ ساادداحل اياددوميني –حيظد   ددذا املوضددوع بنقدداد متزاثددد، ايشددمل 

َسم حول العلاماييف ااياوم االدثن ا جداالت ندثميف سن ثحضاف إىل  الداليف االوطن ااألميف، ااأملح مل ُتح

ذلك اقاشات مستجّدا س ثت اضجا تتجااب مدع حجدم تضدحيات ايادوميني التا خييديف، ا دذلك مدع 

 حجم مأزنهم التا ن.

ده بجدثديف خدا إل ايخدوا تونَّع اقاشح ن املسدلمني ااامامعدات اإذا  ان فصل الدعوي عن السيايّس مما ال ثح

ا األ ّم  ااألحزاب التي اابثقت عنهم، فهو أ ااقيقيف ليس جدثدا عىل اات يف اياومّييف اادثثيف امكّوِنه

، بل ند شهد جدال اااعا تتّتبت عليده اتدا ع عمليديف أ بعدب البلددان. بعدب مجاعيف ايخوان املسلمني

ه  ان خا ج دد بالفعدل  ذه النتا ع  ان بتخطيط ايخوان، ابعضح جه ا عدن إ ادمدم، إال سّن  دذا اامددل اح

 اتتّتبت عليه سحداث مفصلّييف أ تا ثخ اات يف اياومييف بعموم.

أ األ دن أ  ذا السياق، امع  «جبهيف العمل اياومي»فعىل ابيل املثال، تند إل خطوا تأايس حزب 

سّن اازب اشأ بقتا  إخوايّن، إال سّن إاشاءه مل خيلح من اقاشات بالغيف اادا داخدل ايخدوان، سمدا اادزب 

حدول مدا ثسدتبطنحه الفصدل  ،اياومي أ العتاق فكان جتتبيف سشّد اعو ا، إذ ااضاف إىل السؤال املدزمن

ادؤال  سخدتح شددثدح الوطدأا عدىل ايادومّيني، ا دو  ،االدالديفبني الدعوي السيايس من فصل بني الدثن 

صددوابييف االاخددتاحل أ عمددل ادديايّس أ الددّل االحددتول األمتثكددي. اأ الدديمن،  ددان التجمددع اليمنددي 
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. امن التجا ب الوفتيف اضع اليمن لإلصوح حصيليف توازاات نبلّييف اايااييف شدثدا التأثت بخصوصّييف

أ فلسدطني، بددعم مدن حت ديف  «ايادومّي  حدزب االدوا الدوطني» بالفعل أ  ذا السدياق، تأاديس

عيدد اتفداق ساادلو، ا دذه جتتبديف  محاس ابتصّد  من بعب  جاالما، إبان تأايس السدلطيف الفلسدطينييف بح

الفتدديف بوجدده خدداا، فحددامس  ددي بدددا  ا امتددداد مسددتقّل لإلخددوان املسددلمني، اذا الددتاف شدددثدا 

حيف اعملها أ الل اجود االحتول، الكنّها مدع ذلدك شدعتت أ االصوصّييف من نبيل  وِنا مجاعيف مسلّ 

 متحليف ما برضا ا معّينيف امسم من  ذا النوع.

للسديايس عدن الددعوي،  «اافصدال» سّما أ مرص، حي  تأّاست مجاعديف ايخدوان، فقدد شدهدت ةاالديفَ 

فكتثدا سا تنظيميدا، الذي نادته اجوه إاومّييف نتثبيف مدن ايخدوان  «حزب الواط اياومّي »متمّثليف أ 

اخصوصا من موجيف اات يف الطوبّييف التي ااضمت لإلخوان أ السبعينات عقب فتح السادات اامز دّي 

االتكتيكي للمجال السيايّس سمام اياومّيني. امدع سّن حدزب الوادط سا باادتمتا  سّن إاشداءه لديس 

ن الداليف البوليسييف الّلت تعترب م خطيف ، إال سنتا  إخواايا، اسّن سعضاءه خمتلفون بشدا مع ِنع ايخوان

بدني السديايّس االددعوّي أ يف قدإخوااييف بدثليف، اعىل  ل حدال، فداازب مظهدت  مدن مظدا ت العونديف القل

، اواء سّدى  ذا القلدق إىل فصدل إ ادّي بدني الددعوي االسديايس، سا اافصدال اات يف اياومييف املرصثيف

سهم منختطني أ جمال س ثت مدن اخخدت، اثعتقددان سن ااممدع ذي طبيعيف ااشقانييف من نهَبل من ثتان ساف

عطِّل.  بينهام ضاّ  امح

«»

«»

ناَنش مسأليف الفصدل، ثتبداد إىل األذ دان دا دام سن  دذه الددعوا إىل الفصدل، سا الشدعو  برضدا ا   حني تح

ها عن التعامل مع «السيايّس »الفصل، ثأتيان دا ام من جهيف  ، سي سن اامامعيف ذات طابع دعوي، ا ذا ثعيقح

بل  ثريا ما تتّم  السياايف االشأن السيايّس باألداات املناابيف ااالطاب املو م ااالارتاتيجيات الناجعيف،
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 كرك انوعدا أ»سا  « ضوخا ملطالب الدالديف اادثثديف»سا  «ابتزازا علامايا»مقا بيف  ذا املوضوع باعتبا ه 

ها،  .«السياايف لكن، لفهم  ذه القضييف املزمنيف أ ساااحل اياوميني اإد اك التوازاات القلقيف التي ُتكمح

، بدل ادادل «الددعوّي »علينا سن اتنّبه إىل سن الضغط  ثريا ما  ان ثأيت من الناحييف املقابلديف، سي مدن ااحيديف 

ييف اخيا امدا سثدتا أ مسدريا اات ديف ايادوم اتب  ذا املقال أ سّن  ذا الضغط  ان س درب حجدام اسبلد  

 .الفكتثيف االتا خيييف

ا: النهوض بدا  ايطا  املعنوّي الذي ثشدّكل مظّلديف  فكتتان مت زّثتان حكمتا مجاعيف ايخوان منذ اشأمه

جامعيف تعّوض اِنيا   ابطيف االوفيف، امتثيل شمولييف اياوم اعمومه لسا ت مظا ت ااياا، حت  املتقابليف 

ن للددعوثني، سا مه َضد دذا  ا، فهو دثن ادالديف، عقيددا احقيقديف، سصداليف امعدااا، التدزام ااجتهداد.منه

العلامء ااملشاثخ اطلبيف العلم الرشعي االوعاظ، مكااا دا دام امتميِّدزا داخدل اسديع ايخدوان، ادواء أ 

 مهم من حضو  دعوّي املناصب القيادثيف العليا ا جمالس الشو ى، سا أ تشكيل التسي العام ايخوايّن بام

ااجتامعي ابوغيف خطابّييف، ثحضاف إىل ذلك سن املوانف الصلبيف املنسجميف مع افسها، االتي تأخذ جاادب 

الصددمود االثبددات عددىل املبددادال اعدددم االاتسددوم للتغددريات االتقلبددات، ُتظدد  بميددل اف دد لدددى 

 اياوميني بوجه عام.

تَّهم  بأِنا تنحتف احو السيااييف ارضا اما امتطلباما، اسِّنا تفقد اتبعا لذلك،  ثريا ما  اات اامامعيف تح

اقاء ا امباد ها، اسِّنا تحفّتحل أ تتبييف األفتاد  احيا لصالح تثقيفهم اياايا، اسِّنا ال تبذل اامهد الكداأ 

طيف أ تعليم العقيدا، اختتلف  ذه املَ   ااوعدا ومات للجامعيف  اّم لتزاثد شباهبا بالعلم الرشعّي، اسِنا مفتِّ

املطلوبح اال تامم  «الرتبييف»سا  «العقيدا»سا  «العلم الرشعي»حسب التاف اامامعيف أ  ّل بلد، اخيتلف 

فيهدا، فاالجتداه املدتاد  «الددعوثني»د االتكدوثن الفكدتي لدهبا حسب اختوف خلفيات املنتمدني للجامعديف 

 سحيااا.سحيااا، اسشعتي متمذ ب  اال تامم به صوّأ سحيااا، االفّي 
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ليس لدثنا إحصاء بحجم اتأثري االافصاالت ااالاشدقانات ااالاسدحابات، النداعم منهدا االصداخب، 

من مجاعيف ايخوان أ اجتاه السيايس سا الدعوّي، لكنّندا اعتقدد سّن  دذه االافصداالت أ اجتداه الددعوّي، 

عدن  – إن مل تدزد سمهيديف –سمهيديف ااملدفوعيف بسخط عىل ااخدتاحل اامامعديف املبدال  فيده أ السديايّس، ال تقدّل 

وا بدديف االافصدداالت أ االجتدداه اخخددت، سي أ اجتدداه السدديايّس بدددافع السددخط عددىل عجددز اامامعدديف عددن م

 مع السياايف بام تقتضيه من سداات امقا بات خمتلفيف. التغريات السيااييف االتعامل

مييف اسكراا إليهدا ادابقاأ التي شهدما اات يف اياوحاالت الفصل سا االافصال مل تنجح  تقييم عام، 

س دافها، اتتااحت بدني سن تكدون فصدو شدكليا خااثدا مدن املضدمون الفعديل، بدأن ثظدّل اامسدم  ُتقيق

اامدثد تابعا للجامعيف األّم اال خيوض جتتبيف حقيقييف، سا سال حيظ  بدعم  اف من اامامعيف األم امنظتهيدا، 

 .«السيايس»اليف بنصف عقل ااصف نلب دان اعرتاف حقيقي بأمّهييف سا سن ثكون عبا ا عن ةا

االدال ل عىل فشل ةااالت الفصل سا االافصال السابقيف  ثريا، منها سن اامددل مدا ثدزال ثتجدّدد حدول 

املوضوع، بل حت  ليكاد ثبدا جدثدا اغري مألوف  ذه املتا أ سااداحل بعدب ايادوميني، فلدو  اادت 

اثناَنش ألال متا. امدن دال دل الفشدل سن عبداءا  قييف ملا بدا املوضوع ا أاه ثحطَتحح التجا ب السابقيف حقي

حت  أ بلددان  دان ثنبغدي  «السيايس»الّلت تنتع سجساما ُتاال االضطوع بمهميف  «اياوم السيايس»

لدتعلن سن حدزب جبهديف  «زمدزم»امسم اابق فيها سن ثضطلع هبذا الددا ، ففدي األ دن، الهدتت مبداد ا 

اياددومي مل ثقدم باملهمدديف، اأ العدتاق خددتإل  ثدري مددن ايخدوان مددن عبداءا ااددزب اياددومي  العمدل

مرص »اُتالفوا اياايا مع إثاد عواي، الشيعي العلامين، اأ مرص ااتقّل عبد املنعم سبو الفتوح بحزب 

يدَد حدزب سما أ فلسطني، فقدد شدهدت التجتبديف مدكال عكسدّيا، إذ سحع  غم اجود حزب الواط. «القوّثيف

اات يف األّم محاس، حي  مّجَد اازب افَسه اسغلدق مقّتاتده اعداد معظدم االوا الوطنّي اياومّي إىل 
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املنتمني له إىل صفتهم التنظيمّييف األصلييف سعضاًء اساصا ا أ حت يف محداس، ا دي خطدوا مل ختدلح بددا  ا 

 من جدل امعا ضات.

اادث  عن امطني ممكنني للفصل، امعااميف  دّل   ناك ميل  إىل البدء بمقا بيف موضوع الفصل من خول

امط منهام عىل حدا ببيان داافعه اس دافه امرشاعّيته اُتدثد املوندف منده، ثدم املفاضدليف بدني النمطدني. 

  ذان النمطان مها:

الفصل باعتبا ه موضوعا عملّيا تقنّيدا، سي تعتثفده عدىل سّاده نيدام اات ديف ايادومّييف باادتحداث  األول:

سجسام ايااّييف تتوىّل العمل السيايّس باعتبا ه سحد الواا ل التي ال بّد منها لتحقيق الغاثدات ايادومّييف 

 العليا. 

يف للسياايف، تتا ا باعتبا  ا اشاطا برشّثا الفصل باعتبا ه موضوعا فكتّثا ثعكس  ؤثيف اظتثيف خمتلف الثاين:

عىل د جيف ما من االاتقول النوعي عن اشاطات اياسان الدعوثيف االدثنييف ااالجتامعييف االفكتّثديف، سي 

سن الفصل ااتجابيف لداافع سعمق من جمّتد ُتقيق غاثات اات يف ايادومّييف، سا حتد  ايادوم عمومدا، 

 بواا ل خمتلفيف.

موضدوع الفصدل، سي معاامتده  «تقنَنديف»اما اعتقده  دو سّن جمدتد امليدل إىل  دذا التقسديم ثعكدس  غبديف أ 

باعتبا ه موضوعا تقنّيا عملّيا، ا ذا سمت اا د امرشاع، لكنّه ند ثقع أ مزالق اظتّثيف اعملييف،  بام  اات 

قنّيديف ملوضددوع الفصددل،  دي السددبب أ فشدل جتددا ب الفصددل حتد  اخن. الددذا، بددال مددن املعاامددات الت

ثتوّخ  ااتكشاف جذا ه التا خيّييف االفكتّثديف احتد  السديكولوجييف.  انحاال سن اقا به بتحليل فكتّي 
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افيام ثأيت، انتعّتض تباعا امملديف مدن القضداثا املتتبهطديف بموضدوع الفصدل ااعاامهدا بمقاَ بديف متدزإل بدني 

ه خلو أ تصّو  القضاثا، اما اقرت ه تصّو ا بدثو سا مقا بيف بدثليف ممكنيف.ايشا ا إىل ما اعتقدح  حح

 :روحيةالدعوةة أو الازيةة اجلنجاحه عىل االنخراط يف السياسة وتوقُُّف  أوال: 

اات يف اياومييف بدست دعوثيف بشكل مطلق احرصدي، ادواء أ مرصد بلدد املنشدأ، سا أ ادا ت البلددان 

جزءا من منظوميف اياوم الشامليف حسب سدبّيدات اات ديف  «السياايف»التي امتدت إليها، اأ حني  اات 

عترَب التخيل عنهدا تسدليام مدذموما بعلامايديف اايداا، إال سّن طبيعديف اتونيدت اسداات امددى  اياومييف، اثح

بهسدا اةدّل شدك اجددل اشدقاق. التي تتثد اات يف اياومييف سن متا اها الدّل دا دام سمدتا ملت «السياايف»

ادواء س داَن مثدل  دذه النقطديف،  داخل اات ديف ايادومّييف متحو ت حومها االاشقانات العّله ما من اقطيف

باَل  فيه احو السيااديف، سا  كفداءا أ جاادب ال اضدعف شدعو ا بالتقصدرياببح االاشقاق شعو ا بميٍل مح

 السياايف.

بالتايل فاات يف اياومييف ُتمل  دذا ايشدكال أ تكوثنههدا، ااحداجع سن سحدد س دّم جدذا ه  دو النظدت 

للسياايف باعتبا  ا اشاطا اب سن تسبقه جا زثيف  احييف ادعوثيف من اوع خاا، ااشاطا تكتنفه خمداطت 

تاحييف العالييف. ال اجد  ذا شدثدا اامساميف، اااّل الذي ثقع الرت يز عليه  و التهيئيف املحسَبقيف بااما زثيف ال

التخّوف أ جماالت سختى، فالعمل االريّي مثو ثتطلب ازا يف عالييف أ التعامدل مدع املدال، اثحعطدي ملدن 

عليه سن اخا جها، االعمل الدعوّي ثرتّتب  الطيف اجتامعييف خطريا داخل اات يف اياومّييفثتمّتس فيه 

جدب االغدتا  االسدلطيف لندتحصدِّ  اجو ا من الصّف الدداخيّل ملواجهديف ا اس بدام أ ذلدك مدن خمداطت العح

املعنوّثيف، ا ثريا ما ستهَيت اات ات ايادومييف مدن ااحدتاف ثطدال سفتاد دا املشدتغلني أ  دذثن املجدالني 

أ مقابدل  «الددايا»اغريمها، إال سن السياايف تظّل  دي االطدت املحددق، اثدتم تصدّو  ا سحياادا باعتبا  دا 

 األختى. اشطيف اياومّينيالذي متثله س «الدثن»
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ثستقّت اياومّيون بعدح عىل تفسري ةّدد مهذا التخّوف من السيااديف، بدل مدن الوفدت سّن ايادومّيني امل 

 :ثستخدمون بالتنااب احسب اااجيف تفسريثن متنانضني متاما مهذا التهيُّب الشدثد من السياايف

األمّهّيدديف، ثكدداد ثكددون ذ اا الّسددنام بالنسددبيف إىل سن السياادديف اشدداحل  شدددثد اامسدداميف ااالطددو ا ا األول:

النشداطات األخددتى، اال ثمكددن سن ثضددطلع بدده بالتددايل إال بعدبح مددن امتلكددوا افواددا  فيعدديف انددد ات 

 متمّيزا.

االكدذب، اسّن املهدا ات  سن السياايف نذ ا بالرضا ا، نا مديف عدىل االاتهازثديف االغهدّش االتددليس الثاين:

ها  ملام ايف السياايف بفعالييف ليست ممّا ثنبغي سن ثسع  املسلم إىل امتو هه سا ثفخت بده إن التي ثنبغي امتو ح

 امتلكه.

اثحلقي  ذا اال تباك بكثا ا االطريا عىل اياومّيني، فرتك السياايف سا ادعداء عددم االختصداا هبدا سمدت 

 ِنا فتنيف اَمهَلكيف.متفوض، ألّاه مونف علاميّن، امزااليف السياايف ااالاختاحل فيها سمت مت وب، أل

ن، تلجدأ سدبّيدات ايادومّيني إىل مدا ثبددا طتثقديف مدثىل للت عامدل مدع ابَدال من حسم  ذا اال تبداك املحدزمه

م  ذا التندانب املتبدك إزاء دا، ا دذا اادّل  دو اشدرتاحل الرتبيديف التاحيديف السياايف دان االضطتا  اس

املتمّيدز، نبدل االاخدتاحل أ السيااديف، فسدواء ثدامين التااخيف، االتز ييف األخونييف العالييف، ااالاتعداد اي

س اات السياايف سمتا مهاّم جَلو، سا اشاطا َندذه ا بطبعده، فهدذه االادتعدادات تبددا رضا ثديف اثنبغدي سن 

 تكون ااجعيف.

احني ثقع الفشل السيايس، تعمل املقا بتان النفسّيتان معا، فحينا ثقول اياومّيون إِنم فشلوا ايااّيا 

ألِندم مل ساظف من سن ثنجحوا أ  ذه املام ايف القذ ا اغري األخونييف، احينا ثقولون إِنم فشدلوا  ألِنم

  يف انجح أ»ثتسلحوا بااتعداد إثاميّن اتتبوّي  اٍف، اثمكن للمتانب سن ثوحظ عبا ات من نبيل: 
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اديف ااحدن ال  يدف ادنجح أ السيا»ا دذلك عبدا ات مدن نبيدل:  «السياايف افينا من ال ثتقن الوضوء؟

ّسيف االغد ؟   «.استطيع النزال إىل مستوى خصومنا أ االه

هدا ةكومدا بتندانب شددثد لددى ايادومّيني،  تظّل ما ّييف السياايف إذن سمتا مسكوتا عنده، اثظدل تقوثمح

اال خمتإل أ اظتاا مهذا االاتعصاء إال ايد اك التاّم الصوصّييف املجدال ثتجااز الفكت إىل السيكولوجيا. 

يايس اااتقولييف كراحل النجاح فيده عدن التعبئديف التاحيديف االرتبوّثديف، ا دذا مدتتبط بشدكل سادايس الس

 أ اااليف العتبييف التا نيف، ا ذا  و موضوع النقطيف التالييف. «السيايس»بتعتثف 

ة يف تعرةف السياسة أو كونه رضوخا ملفهوم االنخثانيا:  راط يف السياسة بني كونه مساَهم

 :معنين للسياسة

عند منتقهدي الفصل، اعند  افيض االاختاحل أ السياايف من ايادوميني بشدكل  «السياايف»ثتّم تصوثت 

عام، عىل سِّنا مفهوم ااجز اعملييف معتافيف امما ايف مستقّتا، ابناء عىل ذلدك، ثميضد  دؤالء التافضدون 

أ اظدت  «السيااديف»د يف. فداادأ رسد مكالت حتمّييف ال بّد سن ثصري إليها ايادوميون إذا ااختطدوا أ السي

يس ثّميف مدا ثضدمن ل الذثن  ه الناس ؤالء تعني الدخول أ مسريا علمنيف، االتضا بالتحا م إىل ما خيتا 

ا ي نواعد جمحفيف اال  «النظام العاملّي »سا  «النظام الدايل»ما خيالف الدثن، االتضا بقواعد سال خيتا اا 

 يدف »ختدم األمم املستضعفيف، اغري ذلك.  ذه التخّوفات تتفاات من سفكا  شدثدا البساطيف من نبيدل 

إىل سفكدا  متقّدمديف مدن نبيدل التسداؤل عدن إمكاايديف ُتددي  «اتىض بالتحا م إىل الشعب ال إىل كرع اهلل؟

الدذي ال بدّد مدن التضدا بقواعدده  ي تبدا النظامَ املنظوميف اللليبريالييف، بشقيها االنتصادي االسيايس، االت

 ملن ثنختحل أ السياايف أ السياق العتيّب التا ن.

مدا ثنبغدي سّن امع سّن  و من  ذه التخوفات ثستحق منانشيف منفصدليف، ابعضدها ادونهش مندذ عقدود، إال 

اداجزا  «مما اديف اياادييف»ا  «جماال ايااديا»ا  «اياايف»التنّبه إليه  و االطأ الشدثد أ افرتاض سّن  ناك 
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امستقّتا أ السياق العتيب ااايّل، ابالتايل فكأّن  ناك نا ميف من االشرتاطات التي ال بّد لإلاوميني من 

 اجتياز ا ليتأ لوا اياايا. 

 ذا االفرتاض شدثد االطأ، فليس لدى سي اجتاه إثدثولوجي عتيّب، سا ندوا اياادييف عتبيديف،  احاجع سنّ 

لفيلسدوف اديف سا ملدا ثنبغدي سن تكدون عليده السيااديف. لددى  دّل طدتف مدا ثحسدّميه امفهوم ااضدح للسيا

للمجتمع، الكيفيديف  اثتخيله «Comprehensive Conception يفشامل منظوميف»األمتثكي جون  الز 

 «Political Conception يفاياادي منظومديف»فيه، لكن ال سحد لدثه  ُتقيق القيم األاااييف التي ثؤمن هبا

ُتقيق اظام ايايس ثمكن لكّل املواطنني فيده سن ثام ادوا حيدامم بحتثديف اضدمن اظدام عدادل أ لكيفييف 

 ضوء اختوف مفا يمهم الشامليف للحياا.

اتقاليدد ايااديف  ااجزا  ذه القضّييف شدثدا األمهييف، ألن اياوميني  ثريا ما ثتّم إهيامهم سّن لدثنا اياايف

يف سّن االجتا ات ايثدثولوجييف هبم أ اللعبيف السيااييف، اااقيقتضا مستقتا، اسّن عليهم القبول هبا ليتم ال

األختى ال متتلك حّق خماطبيف اياوميني هبذا االاتعوء، ألّن  ذه االجتا دات سثبتدت باادتمتا  افاَنهدا 

عتبيددا مددا تددزال بتاددم  «السياادديف»اااتهازثتهددا اعدددم اتسددانها مددع متجعيامددا الفكتثدديف املزعومدديف، األن 

 التشكيل، اما تزال القوى تتدافع لتشكيل السياايف االاصيف بنا  أميف عتبّييف مسلميف أ زمن حدث .

العتبيديف التا نديف لديس سِّندا  حالديف السياادييفتوصديف األدق للالتصو  القضّييف عىل اجهها الصحيح، فال

بل  ي أ طدو  ادابق عدىل ذلدك، ا دو ااع  سا تدافع ايايّس بني نوى ايااّييف ذات توّجهات خمتلفيف، 

الرّصاع بني نوى اياادّييف اندوى غدري اياادّييف، سي بدني ندوى تدؤمن بوجدود السديايّس امدا ثشدملحه مدن 

حتّثات اجمال عاّم اسحزاب اجمتمع مديّن ا ّل ما ال تقومح حياا ايااّييف من دااده، ابدني ندوى ال تدؤمن 

مّثلحها العسدكت الدذثن ال ثؤ ها مدثددا بوجود السيايّس، ثح مندون باايداا السياادّييف اثدتان السيااديف بوصدفه

هم إىل اظدام ندبيّل سا عدا يّل سا طدا فّي اال ثؤمندون بحدّق  لنفوذ م اثتاامم، اااّكامح  الذثن ثستند حكمح

 ال االجتا ات الدثنيديف التدي الشعوب أ امتوك جمال ايايّس افضاء عام ُتكمه اي ادا الشعبّييف، ابعبح 
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ايايّس مسدتقّل عدن الفقهدي سا الددعوّي، اتدتى سّن لكدل معضدليف اياادييف حدو فقهيدا سا تؤمن بمجال 

  ومّيا عىل الناس سن ثقتنعوا به بالدعوا سا ثنسانوا إليه بسلطيف ااكم الفقهّي.

، فتوصيف املأزق السيايّس العتيّب التا ن اب سال ثكون باعتبا ه ااعا بني إاومّيني اعلامايني، بالتايل

سا ثني اليبرياليني، بل  و ااع بني نوى ايااّييف امؤمنني بالسياايف ااملجال السيايّس، ابني نوى سا ث

ايااّييف ثمّثلها العسكت اااكم القبيّل الو اثّي ابعب ساامحل التدثن الرتاثّيديف. القدد -نبل ايااييف سا ضد

 جدداالت اظتثديف عقيمديف بدني سّدى الفشل أ إد اك حقيقيف اللحظيف العتبّييف التا نيف عدىل  دذا األاداس إىل

ايثدددثولوجيات العتبّيدديف حددول الدالدديف ااظددام ااكددم اعوندديف الدالدديف بالدددثن اغري ددا، ادخلددت  ددذه 

االجتا ات أ تشاحنات اخصدومات اامامدات متبادلديف، بددال مدن التسداؤل عدن كراحل إنامديف ايااديف 

امشداثخ السدلطيف، االبحد  عدن  ابتداء، اافتكاك املجال العام من العسكت االطدا فيني ا جدال القبا دل

 توافق شدثد املبد ييف الاتيود املجال السيايّس الذي ثتقاتل املؤدامون عليه نبل سن ثوَجد.

 :طلوبة رازنا زي سياسة ترسيخ السياسةالسياسة املمكنة واملثالثا: 

إادوميني اغدري إادوميني، بخصدوا املجدال  تبعا للنقاد السابق، فام ثمكن سن اطمدح إليده  عدتب ،

السيايس  و ااد األدا ، متمّثو أ فتح سفق ايايّس، سي سفدق لتدداال اتددبري الشدأن العدام ثحشدا ك فيده 

املواطنون مشا  يف حّتا أ القضاثا ذات الطابع العام، اثتبدادلون اخ اء اثنقدداَِنا، اثشدّكلون سجسداما 

اجود املجدال السديايّس ااادتقوله، اتضدمن حدّق املشدا  يف فيده اتطدوثته، ايااّييف تتوىل ابتداء تتايخ 

 اتسع  إىل إكراك املواطنني أ القضاثا العاميف، اتوّاع النقاد العام اتثّبت ساسه اتقاليده.

تونَّع سن توّلد جدال حاّدا، اترتّتب عليها آثدا   ذا ثتطّلب سن تحعط  األالوّثيف للقضاثا األاااّييف  التي ال ثح

شدثدا األمهييف أ الونت افسه، من نبيل تتايخ االاتخابات ااديليف الختيدا  املسدؤالني بددءا مدن اادي 

اتهاء بالربملان االداليف، احتثيف تشكيل األحزاب، احتثيف إاشاء ااا ل ايعدوم، احتثديف التعبدري عدن اا
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ملحددا امت الددتسي ااقددد الددتسي، احتثدديف ااصددول عددىل املعلومددات اتددداامها، اإلغدداء سي شددكل مددن ا

العسكتثيف، اتتايخ ااتقول القضاء اازا ته، اتقنني إجتاءات التقايض االتونيف ااملوحقيف القااوايديف 

 سدامهيف فيهدا بدو إتدااات اال  شدااىااالحتجاز االتمثيل القااوين، احتثيف إاشاء املشا ثع التجا ثيف اامل

وثت التعلدديم اُتدددث  املنددا ع، اال ابتددزاز بريانتاطددي، اشددفافييف مؤاسددات الدالدديف االنتصددادثيف، اتطدد

 اتطوثت الصحيف اتعميمها، اتطوثت البح  العلمي ادعمه، اغري ا. 

 ذه  ّلها نضاثا أ غاثيف األمّهييف، ا ي ساااّييف ألي جمتمع مهام  اات توجهاته الفكتثيف، ا دي األاداس 

توّندع سن الرضا ّي اياا ايااييف ااجتامعييف اليميف ثنشأ فيها خوف صّحي ثمكن إدا ته اتددبري ه، اال ثح

 ةّل اعرتاض سا جتاذب ايايّس. – العاميف خطوطها أ–تكون 

سما نبل سن تستقّت  ذه القضاثا أ مسا ات إصوحها، انبل سن ثحصبح من املستبعد جدا سا من املستحيل 

 مدن غدري املسدؤال سنمن االاتيوء عىل املجال السديايس اخنقده، ف «ايااييف-ضد» دسن تتمّكن القوى ال

ليسدا ّي التحقيدق ثطتح او، سا ثطتح الليبريايل نضاثا ايجهاض، سا ثطتح اياومّي نضاثا ااداد مث

 ملجااييف التعليم سا الصحيف. الفو ّي 

لكّن ما ابق ند ثوحي بأّاه بايمكان فتح املجال السيايّس دان تنازالت، سا سن التعّددثيف ممكنيف دان ختديّل 

ثدثولوجييف عن بعب نناعاما املت زّثيف، ا ذا غري صحيح، فقيام املجال القوى السيااييف ااالجتا ات اي

 السيايّس، من حي   و جمال ايايّس، ثعني رضا ا ذلك،  ام توّضحه النقطيف الوحقيف.

رابعا: رضورة التفرةق بني التنازل الرضورّي من أجل قيام سياسة من األساس، وبني التنازل 

 :خلصم سياّس 

تونَّدع سن   ام سكراا أ النقطيف السابقيف، فوجود  ثري مدن القضداثا التدي تشدّكل معاامتحهدا رضا ا ملّحديف اثح

له جمدال  – أ خطوطها العتثضيف عىل األنل –تكون معاامتحها  ةّل إمجاع، ند ثؤّدي إىل الظّن بإمكان تشكُّ
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م  بد ري، فوجدود جمدال اديايّس، مدن ايايّس ذي معن  من دان تنازالت من مجيع األطدتاف، ا دذا تدو ُّ

ا.  حي   و جمال ايايّس، ثعني تنازال من اا ت األطتاف التي تتثد سن متا س السياايف افق مقتضيامه

التوضيح ذلك، اشّدد عىل سن املجال السيايّس ما  ان ليوَجَد سصو لو  ان بايمكان تدبري القضاثا التي 

تحعاَلع فيه ضمَن جمال آخت. فمثو، لو  ان مجيدع السدّكان أ دالديف مدا متفقدني عدىل تصدو  متقدا ب جددا 

 ذا التطبيق مما ثحمكن حّله ، الو  اات االوفات املحدادا فيام بينهم بخصوا «تطبيق الرشثعيف»لقضييف 

م للجميع، لو ُتّقق ذلك  لُّ  لزه أ جمتمع مدا، ملدا لدزم سن  هبالدعوا االرتبييف سا االحتكام إىل مونف فقهي مح

 تصبح نضّييف تطبيق الرشثعيف نضدّييف اياادّييف، بدل لبقيدت ةصدو ا أ ادياق فقهدي دعدوّي. لكدن اجدودَ 

ايددني ال ثؤمندون بددأن بمقددا  سي تصددّو  إاددومّي مسددلمني علام مدواطنني مددن دثاادات سخددتى، ااجدودَ 

ه فقه مطتاح للداليف اادثثيف سن ثحدثت شؤاِنم العاميف، ااجودَ  يا اال دعوثدا بدني اختوف ال ثمكن حسمح

اياوميني سافسهم عىل معن  تطبيدق الرشدثعيف،  دّل ذلدك اعدل مدن تطبيدق الرشدثعيف بالرضدا ا نضدّييف 

إىل جمال اديايّس اتدداال حدّت لد  اء ااضدع اعتبدا  لدإل ادا الشدعبّييف ايااّييف، ال بّد فيها من االحتكام 

 العاميف أ حسم االوفات.

اليكن اوعدا مدن النظدام االشدرتا ّي  اباملثل، لو  ان مجيع السّكان متفقني عىل اظام للعداليف االجتامعييف،

ممدا ثمكدن حلُّده عىل ابيل املثال، الو  اات االختوف بيدنهم أ اجهدات النظدت بخصدوا  دذا النظدت 

باالحتكام إىل متجعييف فكتثيف ما، ملا  ان من حاجيٍف امعل نضييف العداليف االجتامعييف نضدييف اياادّييف، لكدن 

اانع ااال سّن البرش متفااتون أ مفا يمهم للعدالديف االجتامعيديف، اتلعدب اختوفدامم الفكتثديف ااملادثديف 

دّل داخدل اغريح ا دا ا  بريا أ موانفهم من تطبيقاما، الذا ف هي نضّييف ايااّييف بامتياز، اال ثمكن سن ُتح

 س انيف حزب سا س ادثميا.

ها بدني  بل إن  ثريا من القضاثا بالغيف التقنييف االتعقيد تحصدبحح نضداثا اياادييف إذا مل ثكدن بايمكدان حسدمح

املختّصني، بل ثحمكن سن تتحول إىل نضاثا ايااّييف حت  أ اجود إمجاع بني املختّصني بشأِنا، إذا  ان مها 
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عدىل ادبيل املثدال، ندد ثكدون اادتخدام  سثت اجتامعي عام ممّا ال ثملك املختّصون ااّق أ الترّصدف فيده.

و جّدا لددى ادا ت االنتصدادثني اخدرباء الطانديف أ دالديف مدا، لكدّن يف لتوليد الكهتالطانيف النواث باء مفضَّ

البيئيني ثحعا ضوِنم بشّدا،  نا ال بّد سن ثكون للعموم ندول  أ املوضدوع، سي تحصدبح القضدّييف اياادّييف ال 

 تقنييف. 

تسدليم برضددا ا السياادديف، ابرضددا ا اجددود جمدال ادديايس مسددتقّل عددن الفقهددي بنداء عددىل مددا اددبق، فال

 االدعوي االعلمي ااأل ادثمي،  و إنتا  صاد  عن شجاعيف ال عن ضدعف بدأّن  نداك سادئليف معّينديف أ

َسدم داخدل املجدال  تدداَال اُتح نداَنش اتح املجتمع ال ثحمكن حّلها داخل األطت األختى، اال بّد مها من سن تح

 .السيايّس 

اما دام اادث  عن اياومنّي ُتدثدا، فثّميف مجليف  من القضداثا التدي ثشدّكل  ضدا م بمام اديف السيااديف 

ندا إىل ااتقصداء  دذه تسليام هبا، اثنبغي سن ثكون  ذا التسليم هبا اابعا عن شجاعيف انناعديف . ال اطمدح  ح

ىص القضاثا تسااثيف امميع اكان البلد عدىل ، لكّن من بينها التسليم بحقوق مواطنيف مفهي س ثت من سن ُتح

اختوف طوا فهم اسدثاِنم، ااالنتناع بأّن القضاثا السياادّييف ال تحقداَ ب بمددخل اادول ااادتام حتد  

اإن تعّلقت بحكم كرعي، فمن املتوّنع من حي  املبدس سن خيتا  ااممهو  مدا ثعتدربه املسدلم حتامدا، اأ 

عالع السبب الذي اعل ااممهو  ثحقّت حتامدا، سمدا الددا  حال حصول ذلك، فدا  الرتبييف االدعوا سن تح 

فمختلف، اثشملح سن ثتعامل مع ااندع ااممهدو   دام  دو، طاةدا إىل  فعده اتتنيتهده إىل غاثدات  السيايّس 

السيايّس املسلم العليا، الكن بمداخل املصلحيف العاميف اتوأ األرضا  املجتمعييف امناعديف الشدعب سمدام 

 ُتقيق االاتقول القيمي ااملاّدي، ا ذه  ّلها مداخل مرشاعيف للسيايّس.سطامع املستعمتثن ا

َمع عىل االطوحل العاميف ملعاامتها بني الفتناء السيااّيني،  بالتايل، فهناك  ثري من القضاثا التي ثنبغي سن اح

 انده اجتنّدب إ  ا ناك نضاثا خوفّييف لدى  ل طدتف ثنبغدي تنحيتحهدا متحليدا لتددعيم املجدال السديايّس 

مل ثدزل اليددا  ّشدا، لكدّن  دذا ال ثعندي سبددا سّن طتفدا اياادّيا مدا ثمكدن سن خيدوض  باالاتقطابات ا و
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السياايف دان تنازالت مؤمليف، لكنّهدا تندازالت تقتضديها طبيعديف السيااديف، اليسدت بالرضدا ا ااتسدوما 

يف، سا بنصدف عقدل الصم اديايّس، االقبدول هبدذه التندازالت عدن صددق انناعديف، ال باالطابدات املنافقد

ااصف نلب،  ام ثفعل مجيع من ثّدعون ايثامن بالسياايف االدثمونتاطييف من العتب مدن سنىصد اليمدني 

 إىل سنىص اليسا ،  و كرحل  رضا ّي للختاإل من  يمنيف العسا ت االقبا ل ااملشاثخ.

عقل  ول هبا مناورة بنصف، يف مقابل القبلقبول بالسياسة قرارا أخالقيّا ُشجاعاخامسا: ا

 :ونصف قلب

مهذه القضييف ا تباحل اثيق بكّل ما ابقها، فعىل التغم من تنوع جتدا ب ايادوميني السياادييف اتعدّدد ا، 

من باب التغبيف أ إثبات سّن اخخدتثن ضوِنا باعتبا  ا اوعا من املناا ا، سا وإال سِنم  ااوا أ الغالب خي

 حّقا ثؤمنون ال –ثولوجيات األختى أ الداخل أ االا إل اسصحاب ايثد «النظام الدايل»الغتب ا –

هدا تكدون عندما إال دثمونتاطييف سا ايااّييف بتجتبيف ثعرتفون ال اسِّنم االدثمونتاطّييف، بالسياايف  أ اتا جح

عن  دخال اياوميني أ السياايف إال إىل تقليم سالافت م االخهماات من ثطمحون ال اسِّنم صااهم،

 امتداد م أ األميف جغتافّيا اثقافّيا. مباد هم انطع جذا  ااتام هم لرتاثهم تا خيّيا اعزمهم عن 

داض بنصدف نلدب ااصدف عقدل، ارسعدان مدا  دان  لذا،  اات معظم جتا ب اياومّيني السياادييف ختح

، « ذبدديفالدثمونتاطيدديف »سا  «الدثمونتاطيدديف خدعدديف»اياددومّيون ثلجددؤان إىل مقددوالت مددن نبيددل سّن 

دّددا مدن  اثعتربان تكمت الغتب اخصدومهم املحّليدني ضدد إاجدازامم االاتخابّيديف دلديو عدىل سّن امطدا ةح

ب به.  السياايف  و املحتحَّ

ابداثيف، فكثري  ممّا ثّتهمح اياوميون به الغتَب اخصوَمهم املحّليني أ  ذا الصدد صحيح  اال شّك فيده، 

دلحهم فلدى الغتب مصالحح ثتثد سن ثضمنَه ا اا وء ةليون، اياايون اانتصدادثون اعسدكتّثون، ثحفضِّ

عددىل غددري م، اصددحيح   ددذلك سن االجتا ددات العلامايدديف العتبّيدديف تعتددربح افسددها اصددّييًف عددىل السياادديف 
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عدىل ايادومّيني اشدرتاطات االدثمونتاطييف، اتحعامدل ايادومنّي معاملديَف األادتاذ للطالدب، اتشدرتحلح 

لسيااديف ااالاخدتاحل فيهدا، عدىل الدّتغم ملام ايف ا – من اجهيف اظت  ذه االجتا ات – «ثتأ لوا»غتثبيف  ي 

سّن س ثت  دذه االجتا دات سندّل دثمونتاطّيديف مدن ايادومّيني، اسندل اادتعدادا مدنهم لتحّمدل تبعدات من 

سحزاهبم مما ثلتزم به اياوميون داخل  باملام ايف الدثمونتاطييف أ الصّف الداخيلّ السياايف، اسنّل التزاما 

ا يئددامم، امددا تددزال اددا ت االجتا ددات العلامايدديف العتبيدديف، ليبرياليدديف اثسددا ّثيف، تتحددالف مددع التجعّيددات 

 العسكتثيف االقبلّييف االدثنّييف اتستقوي هبا ضّد اياوم السيايّس.

 سعوه( سّاه ما من طتف إثددثولوجي عدتيّب ثسدتحّق سن ثكدون ندّيام عدىل «ثاايا»اند اّضحنا اابقا )ساظت 

ل اياومّيني بل تقّل  السياايف سا اصّيا عىل الدثمونتاطييف، اسن س ثت االجتا ات العلاماييف العتبّييف ال َتفضح

عنهم أ دثمونتاطيتهها االتزامها بمقتضيات السياايف، لكْن  غم ذلك، ثظّل مونف اياوميني أ  دذا 

 الصدد خاطئا، اعلينا سن اوّضح ملاذا.

عىل ناعدا محضطتدا بخصوا تعامل الغتب مع جتدا ب ايادومّيني السياادييف، سّاال، ال ثحمكن العثو  

مدتيض  عنهدا غتبّيدا،  يادومّيني التدي تسدتمتُّ ااإذا ما ااتثنينا اظتثيف املؤامتا التي تعتربح سن مجيع جتدا ب 

خاضدوا جتدا ب اياادّييف مهّمديف،  – بمضدامني خمتلفديف مهدذا الوصدف –ميني متعّددا ياو فسنجد اامذإل

اتددتااح مونددف الغددتب مددن  ددذه التجددا ب مددن العددداء الواضددح االسددافت، إىل التحجدديم االعددزل، إىل 

املتااحيف بني التحالف االتخاصم، إىل التعاان شبه الكامدل.  نداك النظدام ايثدتايّن الدذي ثوَصدف بأاده 

َصدف بأِندا جتتبديف ملحدافظني ندومّيني ليبريالّيدني، ثيونتاطّي، ا ناك جتتبيف العدالديف االتنميديف أ تت يدا اتو

ّثل ةافظني ليبريالّيدني  دذلك، ا نداك العدالديف االتنميديف املغدتيّب الدذي ثمّثدل  ا ناك جتتبيف ماليزثا التي متح

إاوميني دثمونتاطّيني احيكم منذ انوات ُتت مظّليف امللك، ا ناك فرتا حكم ايخوان القصريا ملرص 

 ذه التجا ب، امن  وجود مونف غتيّب ااحد منجتتبيف محاس. من الصعب الّزعم ببعد الثو ا، ا ناك 

الصعب ُتدثد العامل اااام الذي حكم عونيف الغدتب هبدذه التجدا ب، لكدن ثبددا سّن االاسدجام مدع 
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مصالح الغتب القتثبيف من التجتبيف س ثت تأثريا أ مونف الغتب من مدى التزام جتتبيف ما بمعاثري فلسدفّييف 

 يااّييف ةّددا للدثمونتاطّييف سا لطبيعيف املجال السيايّس. سا ا

امدط السيااديف  –فالنّظام ايثتاين ثبدا األبعد من بدني التجدا ب السدابقيف عدن الدثمونتاطيديف الليبرياليديف 

، االّلت إثا ته لقضّييف عدم لكّن الغتب تعاان مع إثتان بقوا أ سفغااستان االعتاق – املهيمن أ الغتب

يف إثددتان سا ااتها ددات حقددوق اياسددان تسددتهدفح الضددغط عددىل إثددتان ملزثددد مددن التعدداان سا دثمونتاطّيدد

التضوخ للمطالب الغتبّيديف، س ثدت منهدا اعرتاضدا فكتّثدا سا فلسدفيا سا اياادّيا عدىل عددم اتسداق النظدام 

 ايثتاين مع نواعد الدثمونتاطّييف.

عديف سادس الدنظم السياادّييف اتقيديم التزامهدا بالتايل، ثبدا الغتب س ثت ااشغاال بضامن مصدااه مدن متاج

االاختاحل أ السيااديف ااملجدال السديايّس االتضدا بمقتضديات بالدثمونتاطييف الليبريالييف، الذا، فتصوثت 

ذلك عىل ساه مطلب غتيّب  و سمت غري دنيق. ثحمكدن سن ثحقدال إن دخدول ايادوميني أ النظدام السديايّس 

ّييف نا ميف مندذ عقدود عدىل الدوالء للغدتب االقيدام بمهّمديف الو الديف ثعني اضطوعهم بمسؤالييف اظم اياا

اصددنداق النقددد  أ البنددكاألمنيدديف االسيااددييف لدده، امتتبطدديف باالنتصدداد العدداملي اسداات  يمنتدده ممثلدديف 

الهنا ااياادتهها االا جّيديف،  جاإل  اجيه امهّم، لكنه متتبهط بالوضع العام لدح الدالّيني اغري ذلك، ا ذا حه

يف تتا م طوثل، اليَس متتبطًا بااختاحل اياومّيني أ السياايف سا نضّييف الفصل بني الدعوّي ا و حصيل

بل  ان ايكون عىل ايادومّيني  سا نبول اياومّيني بقواعد املام ايف االسيااّييف من عدمه، االسيايّس؛

حت  الو  نّا اتحّدث  تاحل أ السياايفوا بالتنازالت التي ثقتضيها االاخسن خيوضوا السؤال افَسه اثقوم

 عن داليف نوثيف اذات ايادا امستقّليف عن التبعّييف للغتب.

ففضو عام نلناه ادابقا )ااظدت ثاايدا ا ابعدا سعدوه(، فيحتداإل  سما بخصوا االجتا ات العلاماييف العتبّييف،

 اياومّيون إىل متاجعيف عميقيف لتصّو  م عن مونف ااممهو  العتيّب من  ؤا م ابتاجمهم،  ذا التصّو 

ا عدىل اجده الّدّنديف، مدن نبيدل سنّ الذي ثستند إىل مقوالت غري مفحوص عَلدم مضدموِنح  يف، سا مقدوالت ال ثح
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َكدم بايادوم، سا تتثدد سن حيكَمهدا ايادومّيون.  دذه املجتمعات العت بّييف متدّثنيف بطبعهها، سا تتثدد سن ُتح

تايل فو حاجيف بايادومّيني التصّو ات تؤّدي إىل اتيجيف منطقّييف مفادح ا سن الشعوب مع اياومّيني، ابال

كن مقا اتحه إىل االاختاحل أ السياايف اتقدثم تنازالت لوجتا ات العلاماّييف التي ال متت لك  صيدا شعبّيا متح

 .بحضو  اياومّيني الشعبّي 

ثبهتحه االاتخابدات األاىل أ  دّل بلدد،  امع سّن  صيد اياومّيني الشعبّي سافت من غري م، ا و ما الّلت تح

ال إفشدال  –إال سن خصوم السياايف اخصوم اياومّيني  ااوا ثتحالفون دا ام يفشال العملّييف السيااّييف 

بعد االاتصا ات االاتخابّييف لإلاوميني. حدث  ذا بطدتق خمتلفديف، مثدل العدودا  – اومّيني فحسباي

لقااون الصوت الواحد أ األ دن بعد إاجاز ايادوميني الكبدري أ مطلدع التسدعينّيات، امثدل ااصدا  

عىل ةمد مدتيس  الذي فحتض عىل الفلسطيننّي بعد فوز محاس أ االاتخابات الترشثعّييف، امثل االاقوب

عيدد الثدو ا.  أ مرص، االتأزثم التكمتي اغري السيايّس ات يف النهضيف أ تواس بعد إاجاز ا االاتخدايب بح

سي ايفشال بأداات غري ايااّييف من نبيل االاقوب اااصا   – ذا ايفشال غري السيايّس لإلاومّيني 

حتم الشعوب العتبّييف ااياومّيني  – ت حقيقّييفاالنتصادي اتعدثل الدااتري بغري ااتفتاءات سا بتملااا

سي  –عددىل السددواء مددن فتصدديف سن خيددوَض اياددومّيون جتددا ب ايااددّييف حقيقّيدديف امكتملدديف، تددؤّدي هبددم 

إىل اختبا  حداد السياايف امتطلبامدا ارضا امدا اممكنامدا، اتعطديهم بالتدايل فتصديف سن  – اياومّيني

، امدا  دي ثكتشفوا املدى الدذي ثحمكدن سن تدذ ب إليده الشدعوب العتبّيديف أ تأثيدد ا اكدم ايادومّيني

لدا ات التي ثمكن سن تصمد  «حكم اياومّيني»سا  «حكم اياومي»د الصي  املمكنيف ااملقبوليف من ال

 ااتخابّييف متوحقيف.

 ذه التجا ب ثنبغي سن تحقتس باعتبا  ا تكمتا من نوى مسدتبّدا ا جعّيديف اغدري اياادّييف ضدّد حّيدز متتلكده 

األّميف امن حّقها سن متا س اشاَطها فيه،  و ااّيز السيايّس، ال سن تحقتس باعتبا ه ا دخوال إىل حّيز  دو مدن 

ا ملام ايف اشاحل فيه. املجال السديايّس حدق  دق اواثا م أ ااتدعا نحق اخختثن الذثن اتثد سن اخترب ص
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ارضا ا لكّل سّمديف، الديس ملكدا لفئديف فيهدا اال ملكدا ألعددا ها.  دو حّيدز  ذا كراحٍل خاصديف، اثتطّلدب 

ها مكّوادات األمديف  ها األمديف لنفسدها، سا تقدّدمح ااتعدادات خاّصيف اتنازالت خاصيف، لكنّها تنازالت تقّدمح

ها،   ال لعدّا خا جّي سا مستبد داخيّل.لبعضه

ام  و سّن اياوميني مل ثستعّداا بقد   اٍف ملتطّلبات  جتا ب اياوميني فشلت إذا ملزثع من اببني، سامهح

املجال السيايّس بام  و جمال ايايّس، اثاايهام سّن جمالنا السيايّس ةتّل امنتَهك امل تتحّدد معاملده املكتملديف 

جاع بوجهيه: بعد. بالتايل فخوضح   السياايف نتا   سخونّي شح

 و نتا  سخوني شدجاع بمواجهديف امهيمنديف االا جيديف ااالادتبداد الدداخيّل عدىل جمالندا السديايّس  -

 اااتها ه، سمو أ ُتتثته اااتعادته جماال حيوّثا لألميف.

لعتنّيديف  و نتا  سخوندّي شدجاع بدالتوافق االتقاادم مدع مكوادات األمديف، الدثنّيديف ااملذ بيديف، اا -

 االطا فّييف، االفكتّثيف اايثدثولوجييف.

امسدع  مددن  ددذا النددوع ال ثمكددن سن ثكددون مندداا ا، بددل  ددو جهددد تددا خيّي جّبددا  اددب سن ثضددطلع بدده 

اياددومّيون بوصددفهم مكواددا ساااددّيا أ األّمدديف. ابطبيعدديف ااددال، فهددذان الوجهددان للقددتا  األخونددي 

خمتلفيف اااتعدادات افسييف خمتلفيف، ا ثريا ما سدى االلط بني الشجاع بمام ايف السياايف حيتاجان مقا بات 

االصوميف السيااّييف الطبيعّييف مع مواجهيف مستلبي املجال السيايس لألميف من مستبّدثن امستعمتثن، ابني 

 إىل مزالق اظتّثيف اعملّييف شدثدا االطو ا امستمتا اخثا .مكّواات األميف افتناء جمامها السيايّس املأمول، 

ارضا، وليس مأزقا سادسا: العالقة بني الدةن وسياسة ُمشكِل إسالمي داخيل، تارخيا وح

 :أدخلنا فيه أحد
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ثنبغي التنّبه إىل سّن نضييف عونيف الدعوي سا الدثني سا الرتبوّي بالسيايّس عونيف  ملتبهسيف بطبيعتها، ا ي 

اليس إشكاال ز عه االاتعام  سا إشكال برشّي سّاال، اإشكال حارض أ الرتاثخ اياومّي ثاايا، 

 فتضته ااداثيف سا اصطنعه العلامايون العتب.

صحيح  سّن اشوء الداليف القومّييف اادثثيف، إثت معا دا اادتفاليا الشدهريا، ندد اقدل ايشدكال إىل مسدتوى 

د اّبه صيغيف مستجّدا تتمثل أ الداليف ذات ااداد اذات الّسيادا، ان «السيايّس »د خمتلف متاما، اسعط  ل

ها  ذه الداليف أ مقابل سشدكال ااكدم التدي ادبقتها، لكدّن  ثحت إىل املمّيزات االطريا التي متتلكح مفكتان  ح

 ذا  ّله ال ثحلغي سن إشكال عونيف الددثن سا السدلطيف التاحيديف بالسيااديف سا السدلطيف الزمنّيديف  دو إشدكال 

  عاا  منه املسلمون بشّدا أ تا خيهم.  ندثم

نبيدل ايشدا ا إىل ا تبداحل ايشدكال السديايّس  املفّكتان  ذا ايشكال بمقا بات خمتلفيف، منالقد عالع 

 يدف ارّشدع ألافسدنا بعدد ا دتامل »بسؤال:  «من حيكم بعد النبّي؟»بإشكال داتو ّي، سي ا تباحل اؤال 

يف إىل حكم الذي بدس مع األموثنّي باعتبا ه ااتكاا «ااكم العضوض»، ا ناك من اّظت العتبا  «الوحي؟

القبيليف، سي لنموذإل ما نبل إاومّي، أ مقابل العجز عن تطوثت اااتداميف املقدّدمات الوليددا التدي جداء 

هبا اياوم لنظام حكم خمتلف، ا ناك من ثتى حكم األمدوّثني ااتصدا ا لرضدا ات السيااديف االواندع 

 ا.اتوازاات القوى عىل املثل ااملبادال التي مل جتد تتمجيف عملييف مستقتّ 

امهام اختلف التحليل االتفسري، ثظّل ااضحا ساه  ان ثّميف إشكال عميق اعظيم اخثدا  أ العونديف بدني 

دفكت فيهدا  الدثنّي االسديايّس أ التجتبديف ايادومّييف التا خيّيديف، تدتجم إىل افسده إىل ثدو ات متوحقديف اح

كت فيها املحا م، اازد دتت أ  ثدري مدن فرتامدا الدادا  فت فيهدا س ااملدؤامتاتالدماء اااتحهه ، ااادتحنزه

األميف اااتفاد منها األعداء. صحيح سّن  نالدك مدن ادادل سّاده مل ثكدن ثّمديف فصدل  بداملعن  ااددث  بدني 

املجالني، سا بني الدثني االقااويّن سا الترشثعّي، فلم ثكن  نالك ايااّيون سا نااواّيون ثنافسون العلدامء 

نوااني اسحكام، ا ان الرصاع متتبهطا بمن ثتوىّل األمت، سي مدن ثتدوىّل  عىل الترشثع اتتمجيف نيم األميف إىل
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حكم املسلمني بالقيم التي تعتربح ا الرشثعيف ااألحكام التي ثحقتُّ ا علامؤ ا. لكّن  ذه القضّييف حّجيف ضدّد 

من ثعا ضون القول بوجود جمال ايايّس منفصل عن الدثنّي اليست حجيف مهم، فإذا  اات األّميف، حتد  

أ الّل اتفانها عىل متجعّييف ترشثعييف ااحدا، اعدم اجود من ثنافس العلامء أ إصددا  األحكدام اإبدتام 

الترشثعات، ند خاضت ااعات دموّثيف بسبب عدم اجود آلييف الختيا  من حَيكمح بالرشثعيف اأ الّلهدا، 

تدزاحم فيده املتجعيدات كون للمجال السديايّس سدااتده ااظمده املسدتقّليف أ اندت تفإّاه من باب ساىل سن ث

د فيده سثدت املشدتغلني بدالعلم الرشدعي عدىل  اتتعّدد فيه األدثان اتتعا ض فيده ايثددثولوجيات، اثنحرصح

 توجيه السلوك اتقتثت األحكام أ مناحي ةدادا من ااياا اادثثيف.

ثدان سن اعلدوا احت  املفّكتان الذي ثتثدان االتاإل من املت زّثيف الغتبّييف أ تقوثم اظم ااكم، اال ثت

من ااداثيف حَكام عىل ساظميف ااكم نبل اادثثيف، مثل املفكت الفلسطينّي األمتثكّي اا دل خدوق أ  تابده 

، حت   ؤالء، ال ادان مناصا، بعد التذ ري بأصاليف اظام ااكدم ايادومي «الداليف املستحيليف»املشهو  

بأّن ااتعادا اظام ااكم اياومي بشكله التدا خيّي سمدت  اامليزات بالغيف األمّهييف التي متّتع هبا، من اينتا 

 غري ممكن.

جددد ايشددكال بددني الدددثني االسدديايّس أ التجتبدديف اياددومييف تا خييددا، امهددام اختلددف تفسددريه  بالّتددايل، اح

اُتليلحه فإّاه ثظّل نا ام، اثظّل عدمح ُتدثد املجال السديايّس مسدؤاال عدن  ثدري مدن الكدوا ث أ التدا ثخ 

اددومّي، حتدد  أ الددّل اتفدداق املسددلمني مجيعددا عددىل متجعّيدديف الرشددثعيف اااددتقول العلددامء بااددتختاإل اي

األحكام الرشعييف القااواّييف. احت  مع ايندتا  بممّيدزات مّجديف اخصدا ي شددثدا األصداليف أ التجتبديف 

ادتعام  اااداثديف االعوملديف . ثدم جداء االالسّيااّييف اياومّييف تا خيّيا، إال سِّنا تظّل جتتبيف بعيدا عن الكامل

نشدئه  اايثدثولوجيات العتبّييف املتدأثتا بدالغتب لتزثدد املوضدوع تعقيددا احساادييف ارضا ا، لكنّهدا مل تح

 بطبيعيف ااال.


